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Niner BSB 9 RDO
Cyklokrosová
kola se těší stále
větší popularitě
a s nástupem
kotoučových brzd
či rozmachem
„Gravel“ silniček
se z nich stávají
univerzály schopné
zvládat víc než jen
omlíkované bahnité
tratě s umělými
překážkami.

R

Marin Hawk Hill

yzí cyklokrosový speciál
Niner nás tak povozil
nejen v terénu, ale i na silnici, a pokud někdo holduje
karbonu a především designu či značce, na něž nenarazí
na každém rohu, pak je tahle
raketa hodně lákavou volbou.

to opravdu stylovka. Oproti tomu u řetězových vzpěr ukrývajících bovden přehazovačky je profil nepatrně štíhlejší, ale na celkové
tuhosti se to nijak negativně nepodepsalo.
Vnitřní vedení všech lanek, příprava
na kabely elektronické sady a montážní
body na dva košíky u všech velikostí rámu,
to jsou jen další detaily. Postmount uvnitř
zadní patky je určen maximálně 160mm
disku a totéž platí i pro přední vidlici.
Pokračování na str. 5 

příjemná točivost a trochu vzpřímenější
jízdní pozice zde však nejsou až tak na úkor
sportovnosti – celkem příznivá hmotnost
14,05 kilogramu a perfektní odezva na záběr do pedálů jsou vynikajícími společníky
i při celodenním brouzdání krajinou. S trochou menších úprav bychom před sebou
mohli mít i svižný maratonský bike, ovšem
stále schopný rozdávat radost z jízdy svou
vrozenou trailovou povahou. Stačilo by namontovat delší představec a rychlejší obutí,
abychom z něho vymáčkli o něco více touhy
po rychlosti v běžném XC terénu. Z našeho
pohledu by však byla trochu škoda snažit se,
aby si cenově dostupný a až nečekaně schopný trailbike hrál na něco, čím ze své přirozenosti až tak úplně není. Ostatně nápis na rámu „Made for fun“ hovoří jasně...
Konstrukční klasika
Marin vsadil na koncepci jednočepu
s přepákováním, kdy je zadní čep umístěn
nad patkou. Z hlediska odolnosti a tuhosti
konstrukce však nebylo nic podceněno –
nechybí poměrně mohutný profil spodní
trubky, kónická hlava a hlavní čep ve výšce
ozubení převodníku.
Pokračování na str. 8 

KTM Revelator Marseille 13
M

ožnost vyzkoušet materiál,
jaký vozí profesionální závodníci, bývá vždy zážitkem. Přesně
tento model v dané specifikaci letos
sedlali jezdci francouzské Pro Tour
stáje Marseille 13. V příští sezóně již
sice budou používat novou generaci
rámu, jejž v kolekci 2017 najdeme u sériových modelů Revelator
Prestige, Master a Elite, to však
rozhodně neznamená, že by standardní Revelator patřil do starého
železa, tedy karbonu. Rámový set,
jejž vidíte na fotografiích, totiž zůstává i pro příští sezónu beze změn
použit u modelů Revelator 6000,
5000 a nižších. Právě sériová verze
Revelator 6000 modelového roku
2017 je nejblíže námi testované týmovce, byť sází „jen“ na standardní
sadu Dura-Ace s mechanickým řazením a na kola DT Swiss.
Zaměříme-li se na rámový základ
testované „týmovky“, nelze přehlédnout sloping předního trojúhelníku
s přesazením sedlové trubky, dále
poměrně mohutný profil spodní
trubky a zajímavě tvarovanou partii
hlavy. U KTM se rozhodli jít cestou určitého konstrukčního minimalismu nejen u prohnutých sedlových vzpěr zadní stavby, ale
i v případě sedlovky průměru 27,2 milimetru, což jsou oba velmi

důležité prvky navyšující schopnost
pohlcovat nemalou část otřesů. Na té
se ostatně podílí rovněž provedení
napojení sedlových vzpěr, kdy nad
brzdovým můstkem nehledejme
běžnou monostay, ale vzpěry pokračují i nad brzdovou čelistí každá
samostatně, tedy odděleně. K vyloženě zdařilým detailům patří třeba
i plynulý tvarový přechod korunky
vidlice do spodní části hlavy, respektive do jejího napojení na spodní
trubku. Středové pouzdro využívá
v duchu současných trendů integrovaná ložiska. Oko estéta chtě nechtě
přitáhnou třeba i patky rámu, jejichž
provedení působí dokonale čistě, případně kompletně vnitřní tažení jak
brzdového bovdenu, tak samozřejmě
i kabelů řazení Di2.
Testovaná velikost (55 cm) působila již od pohledu poměrně kompaktně, na čemž měl zásluhu například již
zmíněný sloping rámu. Každopádně
ostře řezané rámové profilace jsou
tím, co dává rámu Revelator nezaměnitelný vzhled. Celková hmotnost
6,8 kilogramu v námi testované (týmové) specifikaci je na limitu povoleném UCI, sériová verze s mechanickou durou a koly DT Swiss je pak přibližně o půl kila těžší.
Pokračování na str. 9 
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ný průřez. Naopak sedlová trubka zachraňuje jezdcovo pozadí průměrem sedlovky
27,2 mm, ovšem směrem dolů celkový
průřez sedlové trubky kvůli tuhosti plynule
narůstá. Středové pouzdro standardu PF30
je rovněž co do obvodu rozměrné, takže ani
nepřekvapí, že jsou sedlové vzpěry či zadní
patky také hodně bytelné. U zadních patek
si pak neodpustíme pochvalu za tvar evokující oblouk známý z devadesátých let třeba od Mongoose či aktuálně od Yeti. Kolu
prostě sluší a v kombinaci s pevnou osou je

načka Marin se může pochlubit nejen
svou třicetiletou tradicí, ale třeba i neustálými inovacemi na poli kompletního
odpružení. My jsme si k otestování z kolekce 2017 vybrali úplně nový full nazvaný
Hawk Hill. Že je vám toto jméno ve spojitosti s Marinem povědomé? Nepletete se,
v nabídce kalifornské značky již v minulosti
bike téhož jména figuroval, sice se jednalo
o sportovní hardtail, ovšem s lákavým poměrem cena/výkon. Přesně téhož receptu se
drží i celoodpružená novinka, mající nemalý potenciál stát se bestsellerem, a to nejen
zásluhou výhodné cenovky 38 990 korun.
Svou koncepcí se sto dvacítkovým zdvihem na obou osách spadá daný model někam na pomezí trailového a maratonského
biku, byť použitá geometrie nahrává o něco
více prvně zmíněné kategorii. Pocitově položenější vidlice a delší rozvor jsou doplněny
extra krátkým 60mm představcem a hodně
širokými řídítky, nemůže chybět výrazný
sloping či charakteristicky zahnutá sedlová
trubka. Stačí ujet pár metrů a zmíněný trailový charakter okamžitě naznačuje schopnosti stroje i v těžším terénu, v němž jezdec
ocení rovněž kultivovaný chod odpružení.
Sedmadvacítkové pláště s hrubším vzorkem,

www.4EVER.cz

Tuhost především
Niner vsadil už na začátku
pouze na devětadvacítky, takže rozměr ráfků zde s jeho filozofií jasně koresponduje.
Rám díky technologii RDO dosahuje ideálního poměru tuhosti vůči hmotnosti a konstruktérům se podařilo srazit jeho hmotnost
pod jeden kilogram. Vzhledem k vynikající
tuhosti a masivním profilům všech důležitých partií je to dobře odvedená práce.
Na rozdíl od silničních kol zde není
prostor k nějakému zeštíhlování jednotlivých trubek, takže jak hlavová partie, tak
horní i spodní trubka nesou celkem výraz-
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Zábava i výkon
Kolo jsme jezdili ve velikosti 59, která

(sériové osazení)

73°
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ROZJASNI SVOU JÍZDU
OD SOUMRAKU DO ÚSVITU

aron Gwin, Brian Lopes nebo Jérôme Clementz,
to jsou jména šampionů, kteří na svých kolech vozí
pedály s logem HT. Tato firma vznikla sice až v roce
2005, ovšem jen jako luxusní značka pedálů pod křídly
továrny s více jak padesátiletou tradicí v tomto odvětví.
Hátéčko je dnes ve světě sjezdu a endura hodně zvučným jménem, především jejich nízké platformy dostávající chodidlo co nejblíže k ose pedálu, udávají směr.
My jsme ovšem nezkoušeli platformy, ale sjezdovo-endurovou lahůdku HT X2, což jsou pedály kombinující širokou platformu s oboustranným nášlapným

Jens Meer,
dojíždí do práce na kole, aby se vyhnul dopravní zácpě

Jakmile se začne stmívat, většina cyklistů
zůstává doma. Vy ale můžete jezdit na kole
i po západu slunce. To co potřebujete, je
světlo Swat. Snadno ovladatelné jasné
světlo, které neosepuje protijedoucí vozidla.
Už žádné výmluvy, vezměte si Swat a
vyrazte do noci!

SWAT BLS-105K
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72,5°

425 mm
1037 mm

tuhost, ovladatelnost, posed
nenalezli jsme

Pedály šampionů

JMCTRADING.CZ

VÍCE SI PŘEČTĚTE NA:
CZ.BBBCYCLING.COM/
VIDEOS/SWAT-LIGHT/

575 mm
585 mm

Velikost 59 cm

Rám: BSB 9 RDO, Carbon
Vidlice: Niner, Carbon
Kliky: Sram Force CX1, 38 z.
Brzdy: Sram Force22, hydraulic, 140 mm
Řazení: Sram CX1 HRD, 1×11
Přehazovačka: Sram Force CX1
Přesmykač: není
Kola: American Classic Alu Tubular
Pláště: Challenge Grifo Pro Tubular
Kazeta: Sram P1170, 11– 36
Sedlo: WTB Volt Comp Niner
Sedlovka: TFHPC Pro
Řídítka: TFHPC Aerocross
Představec: TFHPC Comp
Hmotnost: 8,75 kg (nesériové osazení)
Cena: 132 090 Kč (rám 52 790 Kč)

mm

352'(-$2'%251ë6(59,6
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Technické specifikace

mm

BIKEMARAST.CZ

tak na výkonu. V přímé konfrontaci se
silničním kolem je BSB (Blood – Sweat
– Beers) kratší a má kvůli průchodnosti
terénem výše posazené středové pouzdro.
Ovladatelnost je trochu živější, ale na druhou stranu není kolo vrtkavé a patří k těm,
jež okamžitě padnou do ruky a jezdec se
s nimi nemusí dlouho sžívat.
Akcelerace lehce omezená jednak širokými „gravel“ plášti a těžšími výplety nebyla
omračující, ale rám s vidlicí samy o sobě
dokážou na lehkých kolech zvládnout úplně jiné zrychlení. Tuhost a celková geometrie tomu jen nahrávají, takže tady je to jen
o kombinaci výpletů a obutí. Ráfky osmadvacítkové silniční pláště pohodlně zvládly,
a to byla jiná káva, ovšem bez možnosti
vychutnat si ji pohodlně na polní cestě.
Gravel režim tedy převládl a na polních
cestách i na silnici jsme s širokým obutím
vyzkoušeli, kam až nás tenhle divoch pustí.
Jistota vedení směru, možnosti jeho
okamžité změny a průchodnost doslo-

hradí jezdci to, co mu tuhá zadní stavba,
byť s lehkým prohnutím sedlových vzpěr,
upírá. Je to zkrátka závodní cyklokros,
a ne kolo pro pohodlné absolvování ParisRoubaix, i když rám musíme označit jako
hodně tuhý, a ne přehnaně tvrdý. Zkrátka
BSB 9 RDO je cyklokrosem s touhou
po dlouhých cestách, jehož schopnosti lze
využít jak v terénu, tak na silnici.
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bude pasovat jezdci s výškou od 190 centimetrů. Tedy co se délky sedlové trubky
týče, protože nepatrně kratší horní trubka
vyžaduje použití delšího představce, takže je
na zvážení, zda zvolit rám 59 nebo sáhnout
po menší velikosti 56 a dohnat to delším
představcem. Každopádně, v našem případě nebyla 400mm sedlovka moc vytažená
ven z rámu a posed byl díky 100mm představci ideální pro nějaké ty kousky v terénu, a přitom neztrácel jak na komfortu,

5

590

Zajímavá je pak světlost zadní stavby
pro pláště s rozměrem 40C, kdy námi
nasazené continentaly měly rozměr 42
a možná by se tam ještě dva milimetry
navíc pohodlně vešly. V blátě už by to samozřejmě bylo příliš, ale variace na téma
„gravel“ to pohodlně zvládne, obzvlášť
když u přední vidlice je místa mnohem víc.
Co se týče komponentového osazení,
dovozce nabízí jak samostatný rám s vidlicí, tak jeden kit osazený sadou Sram a koly
American Classic. My jsme jezdili nesériové
osazení, zvolené částečně s ohledem na cenu, a třeba nepatrně těžší kola lehce negativně ovlivnila akceleraci. Základ ovšem
nesnese jakýchkoliv výtek, protože jestli
je doménou cyklokrosu akcelerace, tuhost
a ovladatelnost, tak všechny tyhle atributy
má rám v hojné míře.

přiblížit výkonu a dávkování stoprocentní
hydrauliky.
Na silnici je to pak především o šíři obutí, kdy není problém naladit kolo na režim
silničky, nebo si naopak s aktuálním obutím užívat plynulé jízdy s bezstarostným
využíváním možnosti zkratek přes polní
cesty. Štíhlá sedlovka a sedlo Ergon vyna-

mechanismem. Začněme hezky
od základu, který tvoří Cr-Mo
osa uložená na kluzném pouzdře
a trojici ložisek. Při demontáži
osy se prokázalo pečlivé ošetření
mazivem a dokonale zpracované
zajištění osy v těle pedálu jedinou
maticí dosedající přes podložku
s pružinkou na speciální ložisko.
Nastavit tak otáčení pedálu, a přitom jej nepřetáhnout, nebo neponechat ose vůli, je velice snadné.
Pedály se zároveň netočí příliš
volně, takže při nechtěném vycvaknutí nehrozí nežádoucí rotace. Dost ale zkoumání vnitřností,
vzhůru na povrch.
Duralové tělo má rozměry
85 × 94 × 14 mm, přičemž nejnižší číslo znamená výšku
těla uprostřed. Na přední a zadní hranu zkosené plochy
lze našroubovat celkem pětici imbusových pinů a včetně nich ukázal pár pedálů hmotnost 458 gramů. Lze
ušetřit padesát gramů koupí verze s titanovou osou, ale
ta je doporučená jen pro jezdce pod 85 kg. Dvojitý nášlapný mechanismus kombinuje drát pro přední hranu
kufru a širokou plechovou opěrku pro zadní hranu.

Systém není kompatibilní s konkurenčními kufry, jelikož originál se opírá vzadu celou šířkou svého oblouku
a totéž platí ve zmenšeném provedení i vpředu. Oba
výklopné mechanismy lze seřídit imbusem na požadované předpětí, což se ukázalo být velmi důležité.
Speciální kufry se montují na podrážku naprosto
standardně, ovšem v balení jsou i plastové podložky,
jimiž lze kufr nastavit výškově vůči podrážce. Náš testovací kousek putoval na podrážku starších enduro treter
Scott bez podložky a už první našlápnutí ukázalo proti
klasickému systému SPD znatelný rozdíl. Zkosená zadní hrana pedálu usnadňuje jeho nastavení do odpovídající pozice a následné dosednutí špičky kufru je stejné a rovněž přítlak na patu je podobný
systému SPD, jen je všechno trochu méně „ostré“.
Jakmile je kufr zajištěný, projeví se jeho obloukovitá zadní část, kdy se může pohybovat v mechanismu v rámci konstrukční stranové vůle. Není to
o volném pohybu do stran, jako u SPD s ostrou
hranou mezního pohybu paty, protože krajní pozice tady nemá tak přesné ohraničení. Na to je třeba
si trochu zvyknout, kde je volný pohyb, a kde už
začínáme otevírat upínací mechanizmus. Není to
ale nic extrémního a volný pohyb paty je dostatečný i u kufrů X-1 (4° boční vůle), kdo by chtěl víc,
může použít kufry X1F (8° boční vůle) a u obou
vypne při vytočení o 13 stupňů. Moment uvolnění z mechanismu není tak přesně znatelný,
takže je třeba chvilku nacvičovat. Na druhou stranu delší dráha kufru nehrozí ucpáním, takže je mechanizmus trochu imunnější vůči nečistotám. To lze tvrdit i o celkovém provedení pedálu, který má dostatek
prázdných prostorů pro vytlačení bláta.
Co se týče šíře opěrné plochy, naše starší
enduro tretry Scott s měkčí podrážkou si
s ní dokonale notovaly, protože na klasických espédéčkách dávají ve sjezdech pocítit
menší tuhost podešve. Boční pohyb ale nebyl ani přes přítomnost našroubovaných pinů omezený, ale to přisuzujeme spíše opotřebenějšímu vzorku podrážky a na nových
sjezdových botách, třeba od FiveTen, bude
spojení přes piny určitě jistější.
Ať už tedy na sjezdové či enduro kolo,
variace HT X2 na téma nášlapná platforma se podařila a právem tyhle pedály získaly ocenění
od magazínu Dirt. S cenovkou 4199 korun pak sice
nepatří k nejlevnějším, ale tady si nekupujete nějaké
pedály, ale „hátéčka“, na kterých jezdí šampióni.
(už)
nízké tělo, samočištění,
opěrná plocha,
zpracování ložisek a osy

nejasné ohraničení
vycvaknutí

www.cykl.cz - přehled cyklomaratonů

Niner BSB 9 RDO

va lákaly pustit to
na známé stezky, kde
na jehličí nebo štěrku
nemá kolo výraznější
omezení. To přichází
až s nějakými kořeny
a hrubším podkladem, kde z lehkosti
jízdy
vystřízlivíte
a díky hodně tuhé
vidlici si uvědomíte,
že máte pod sebou
cyklokros, a ne bike. Nevadí, prověrka
sjezdařských či stoupacích
schopností
dopadla na výbornou, a pokud přijmete limity tlumení dané šíří plášťů,
užijete si na polních
cestách dostatek zábavy. Dostat kolo
do vzduchu totiž není
žádný problém, a spíše k takovým kouskům jezdce vybízí.
I přes výšku středového pouzdra se skvěle
naklání do zatáček
a popravdě je ovladatelnost hodně silnou
stránkou. Díky pevným osám a odporu
k jakémukoliv kroucení je řezání zatáček
dokonale přesné. I výkon brzd v kombinaci mechanické páky a lankem ovládané
hydrauliky od TRP ukázal, že se lze výrazně

